
)) أي تعطى ثواا وأجرها املكتوب هلا إن كان عملها صاحلا  توفى كل نفس وهو أخذ احلق ممن هو عليه؛ فـ((

  أو إن كان علمها سيئا تعطى العقاب على عمله.

)) الكسب هو ما عمله اإلنسان أو ما حصل له بعمل، ما حصل له بعمل يسمى كسبا؛  ما كسبت وقوله: ((

إن أفضل ما أكلتم  وحصل له الربح نقول هذا كسب؛ وقال النيب عليه الصالة والسالم: (لو أن اإلنسان اجتر 
  ) . من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه  )) الظلم يف األصل النقص؛ ومنه قوله تعاىل: (( وهم ال يظلمون ((
ل مبعىن أعم؛ فصار الظلم يكون بالنقص وبالزيادة؛ بالنقص )) يعين مل تنقص هذا يف األصل ولكنه استعم شيئا

من العمل الصاحل وبالزيادة من العمل السيئ يعين أن اإلنسان ال ينقص من حسناته وال يزاد يف سيئاته كما قال 

)) بزيادة  ظلما )) (( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما اهللا تعاىل: ((

  @ )) بنقص احلسنات.  وال هضما السيئات ((

واتقوا يوما ترجعون فيه إلى  مة؛ لقوله تعاىل: ((االذي هو يوم القي يف هذه اآلية الكرمية: وجوب اتقاء هذا اليوم
  فعل أوامر اهللا واجتناب نواهيه .ب)) ؛ لكن مباذا نتقيه؟ نتقيه  اهللا

 وجه العبادة فإا تضاف إىل غريومن فوائد اآلية الكرمية: أن التقوى قد تضاف لغري اهللا؛ لكن إذا مل تكن على 

     ))  واتقوا اهللا لعلكم ترحمون اهللا؛ فيقال اتق فالنا اتق كذا؛ وهذا يف القرآن السنة كثري قال اهللا تعاىل: ((

تذلل وخضوع؛ عبادة و رق بني تقويني؛ التقوى األوىل تقوى )) لكن ف واتقوا النار التي أعدت للكافرين ((

    والثاين تقوى وقاية فقط يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم أو عذاب النار؛ وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

؛ لكن هذه ) فأضاف التقوى هنا إىل الدعوة؛ واشتهر بني الناس اتق شر من أحسنت إليهاتق دعوة المظلوم  (

  تقوى املضافة إىل املخلوق ليست تقوى العبادة اخلاصة باهللا عزوجل .ال

  )) . ترجعون إلى اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات البعث؛ لقوله: ((

ومن فوائدها: أن مرجع اخلالئق كله إىل اهللا حكما وتقديرا وجزاء؛ فاملرجع كله إىل اهللا سبحانه وتعاىل كما قال 

  )) لكل شيء . ربك المنتهىوأن إلى  تعاىل: ((

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات قدرة اهللا عزوجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن اهللا تعاىل يبعث اخلالئق بعد أن كانوا رميما 

  وترابا .

)) ألن األمر بالتقوى لو كان اإلنسان جمبورا لكان من  واتقوا يوما ((قبلها ومن فوائدها: الرد على اجلربية؛ 

   يطاق؛ أليس كذلك ؟ نعم تكليف ما ال



))  ثم توفى كل نفس ما كسبت مة إال عمله؛ لقوله: ((اومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال يوىف يوم القي

لو عملت عمال صاحلا لشخص أنك واستدل به بعض العلماء على أنه ال جيوز إهداء القرب من اإلنسان يعين 

)) ال ما كسب غريه، وما   توفى كل نفس ما كسبت ؛ ألن اهللا قال: ((معني فإن ذلك ال ينفعه وال يستفيد منه

كسب غريه فهو له؛ فلو أن اإلنسان عمل عمال صاحلا يريد أن يكون ألبيه ال األب ال؛ يريد أن يكون ألخيه أو 

ثبت  عمه أو خاله أو صديقه فإن ذلك ال ينفع؛ واستثين من ذلك األوالد قالوا ألن األوالد من الكسب؛ وألنه

 في قصة المرأة التي قالت: إن أباها ال يثبت الراحلة أفأحج عنه ؟ قال: ( عن النيب صلى اهللا عليه وسلم 
قالوا وهذا ألن  )  إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم( ويف األخرى  ) نعم

مسلما  له األوالد من الكسب فأجزأ العمل الصاحل منهم عن آبائهم وأمهام ؛ وأما الدعاء للغري إذا كان املدعو

والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا  بإمجاع املسلمني، بالنص واإلمجاع؛ النص: (( به فإنه ينتفع
 يذكر اهللا ذلك عنهم إال وهم أي املدعو هلم ينتفعون به؛ وأما اإلمجاع )) وملوإلخواننا الذين سبقونا باإليمان 

فإن املسلمني كلهم يصلون على األموات ويقولون يف الصالة أيش؟ اللهم اغفر له وارمحه؛ فهم جممعون على أنه 

  ينتفع بذلك .

إلمام أمحد يف هذه وهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم خالف طويل وعريض؛ والراجح ما ذهب إليه ا

عمل الصاحل ملن شاء من املسلمني إال ما كان فريضة؛ فإنه ال جيوز أن جيعله الاملسألة؛ أنه جيوز لإلنسان أن يعمل 

لغريه؛ ألنه مفروض عليه هو بنفسه؛ فلو توضأ اإلنسان لصالة والظهر ونوى أن يكون الوضوء ألبيه فإن ذلك ال 

أن تعمل تنوي بها؛ ؤ داهدى ألحد والنوافل جيوز إنت فرضا؛ فالفرائض ال وض عليك أجيوز وال يصح؛ ألنه مفر 

بعملك هذه النافلة أا لفالن؛ ولكن هل هذا أمر مطلوب ومشروع أن يفعله اإلنسان؟ أم هو من األمر اجلائز 

وإمنا نقول هو من الذي ال نقول إنه بدعة ولكن ال حنبذه؟ الثاين فنحن ال نقول إنه مشروع وال نقول إنه بدعة 

األمر اجلائز والدعاء أفضل منه، الدعاء أفضل منه؛ الدليل على أن الدعاء أفضل من العمل: أن الرسول صلى اهللا 

إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو  عليه وسلم قال: (
يتصدق أو يصوم أو ما أشبه ذلك؛ وإرشاد النيب عليه الصالة  )؛ ومل يقل: يصلي له أو ولد صالح يدعو له

   والسالم إىل الدعاء خاصة دليل على أنه أفضل وهو كذلك .

)) من العموم؛ لو قال قائل:  كل نفس أن الصغري يكتب له الثواب؛ تؤخذ من أين؟ ((ومن فوائد اآلية الكرمية: 

ي نعم نقول أوال أن السنة جاءت برفع القلم عنه؛ وأيضا )) ؟ أ ال يظلمون ويكتب عليه العقاب ؟ نقول: ((

  ذلك ظلم .يف  )) والصيب لو عوقب لكان  وهم ال يظلمون قال: ((



اهللا  ال يكلف ؛ ألن اهللا قال: (( ...لكن لو قال قائل: إن سيئات الصيب ال تدخل هنا؛ بل وال سيئات ال 
))؛ والسيئة  ما كسبت )) ففرق بني العمل الصاحل فقال: (( نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت

سبت؛ نقول ما يصح هذا ال تكا )) هنا أخرجت   كسبت ))؛ لو قال قائل: إن (( عليها ما اكتسبت قال: ((

والذين ظلموا من هؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا  )) (( سيصيبهم ما كسبوا قال: ((تعاىل يصح؛ ألن اهللا 
)) فجعل السيئات كسبا، جعل السيئات كسبا؛ لكن فائدا يف آيات البقرة قيل: إن فائدا  ينوما هم بمعجز 

لفظية يعين من أجل تنويع اللفظ كسب واكتسب؛ يعين لو كانت اآلية: هلا ما كسبت وعليها ما كسبت صار 

ختلفا يف اللفظ؛ وقيل: )) واملعىن واحد لكن ا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (( فيها شيء من القلق؛ لكن 

بل بينهما فرق وذلك ألن الكسب قد يكون من فعل اإلنسان وقد يكون من فعل غريه؛ فلو وهب لك هبة فهي  

كسب؛ أما االكتساب فهو ما عاجل اإلنسان الوصول إليه؛ ويكون ما يكتب عليه إال ما فعله مباشرة دون ما 

وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها ال يحمل منه  وال تزر حصل من غريه؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((
  )) . شيء ولو كان ذا قربى

؛ قال: نعم؛ قال: إمثك علي؛ يا فالن أنت سرقت؟ قال: نعم؛ لو قال قائل لقريبه: يا فالن أنت شربت اخلمر

باهللا ؟ قال:  قال: إمثك علي؛ يا فالن أنت فعلت الفاحشة؟ قال نعم؛ قال: إمثك علي؛ يا فالن أنت أشركت

حيمل إمث الثاين ؟ أبدا وال واحدا منهم؛ الشرك وما دونه ما  هؤالء إمثك علي؛ طيب املهم هل أحد من نعم: قال:

وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من  يلحق قال اهللا تعاىل: ((
   @  نعمامحد ؟ ايش )) . خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون

   ؟ ...:الطالب

يقول املعىن انقطع عمله الذي هو عمله؛ وهلذا أضافه إىل نفسه؛ ومل يقل: انقطع العمل عنه؛ لو كان : الشيخ

لفظ احلديث انقطع العمل عنه ما يصله أي عمل؛ لكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم أخرب أن عمله هو نفسه 

   ينقطع إال من ثالثة .

  عرف املناسك وعرف احلج الصحيح فهل حيج عنه ؟ مث وهو عامي جاهل  حج:الطالب

  يعين شاك يف أداء الفريضة ؟: الشيخ

  : شاك هل أدى احلج على الوجه الصحيحالطالب

بالفريضة فالظاهر هنا أننا نرجح أن حنج عنه؛ أما إذا كان يريد أن حيج عنه  إذا كان يظن أنه قد أخل :الشيخ

  وهو يعرف أنه قد أدى الفريضة على وجه له على وجه األكمل حسب االستطاعة فنقول: إن الدعاء أفضل؛ 



   واهللا العوام إذا وفقوا برجل عامل صاحل انتفعوا .

   اهللا تعاىل:  هقولعموم اب إال ما ورد فيه الدليل ويستدلون ببعض أهل العلم يقول: إن ال يكتب الثو : الطالب

من أحدث في أمرنا ما ليس منه  ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( )) وأن ليس لإلنسان إال ما سعى(( 
  رد ليس من الدين . . .؟ي) يقول ما ورد يفعل وما مل  فهو رد

)) فصحيح، ما له إال ما سعى، فسعي غريه ليس له؛ لكن  سعىوأن ليس لإلنسان إال ما  (( أما األول: الشيخ

ميكن سعي غريه يؤخذ منه وتعطى إياه؛ لكن إذا أعطاك فال مانع كما ما إذا أراد الغري أن جيعله له يعين مبعىن أنه 

على ما ورد فيقال  قتصاراال لو قلت: ليس لك إال ما متلك من املال؛ وجاء إنسان وأعطاك من ماله؛ وأيضا أما

قيد ا؛ لكن قضايا أعيان تالذي وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقواال من الرسول صلى اهللا عليه وسلم قلنا نعم ن

جاءوا الرسول فعل كذا قلنا نعم جيزئ؛ وهذا مما يدل على أن العمل الصاحل للغري جيزئ يف الواقع؛ ألننا ما ندري 

ليت ركعتني ألمي أو  أليب أو ألخي ما ندري ويش يكون اجلواب؛ أما لو كان وقال يا رسول اهللا صرجل لو جاء 

ألقوال بأن قال: من تصدق ألبيه أو أمه أو ألخيه وما أشبه ذلك لقلنا إن هذا قول ونقتصر عليه؛ أما أناس 

ن أن العمل فاجلواب املتوقع الذي نظ يسألوننا فما ندري لو جاء مثال ألف واحد يسأل كل واحد يسأل عن

) هذا نعم ما عمل عمال ليس عليه أمر  من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد الرسول سيقول نعم؛ أما من (

اهللا ورسوله، هذا عمل عمال عليه أمر اهللا ورسوله أخلص هللا واتبع رسول اهللا لكن أراد أن ينفع به شخصا 

   مسلما.

  الصالة ؟: الطالب

  صالة أيش؟ : الشيخ 

  ؟ . . .قيام الليلمثل : الطالب

هو إما أن يكون نيابة أو إهداء؛ إهداء ما فيه مانع ؛ يصلي له ؟ نعم نعم يصلي ويقول: اللهم إين : شف الشيخ

  نويت هلذه الصالة أليب ثواا أليب؛ أما أن يقول ألبيه من بفراشك وأنا أصلي عنك من باب الوكالة ال ما يصلح .

  ...؟:الطالب

مبين على أنه عبادة ما هو دعاء؛ وهلذا لو أنك ذهبت قلت: لبيك اللهم لبيك وطفت  أيه لكن هل هو: الشيخ

ومل تتكلم بأي دعوة، وسعيت ومل تتكلم بأي دعوة  وكل األشياء فعلت الذكر دون الدعاء جيزئ احلج وإال ما 

  جيزئ؟ جيزئ نعم .

  ...؟:الطالب



بالشيء فيقع؛ والتقدير  أعم يعين إن اهللا عزوجل حيكمعم، احلكم أال إن الرجوع إىل اهللا عزوجل؛ احلكم : الشيخ

   سابق.ال يف األزل

  ...؟:الطالب

ما يستقيم هذا، ال ما يستقيم؛ الشك إن الدعاء عبادة ألن اإلنسان إذا رفع يديه إىل اهللا يسأله فهذا : الشيخ

   العبادة نعم . منتعبد وتذلل؛ لكن عندما يطلق الدعاء فاملراد به دعاء املسألة عندما يطلق؛ لكن دعاء املسألة 

  ...؟:الطالب

النوع من الطعام يف العادة؛ فهم إذا قدموه فهم هكذا  هذه بعض العامة إذا صار امليت يشتهي هذا:الشيخ

؛ ألم يظنون واهللا أعلم ه لفالن؛ هذا الشك أا من البدع، هذا من البدعثواباجعل : اللهم ونيقولبأيديهم عليه 

الظهر  إنه مادام حيبه يريد يأكله؛ إذا كان مثال جريش وحلم وحيب اجلريش واللحم وقال: اللهم ثوابه له إنه جييء 

  ؛ جريش وحلم ؛ أنا أشوف الناس العامة

  ...؟:الطالب

صدقة   ...لكن لو قالوا حنن نريد نفعل ألن ا على أصلها مل ترد عن السلفواهللا ؛ هم ما فيه شك أ: الشيخ

)  اإلنسان إذا أنفق على نفسه فهو صدقة وعلى زوجته فهو صدقة (  كما قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم:

هذا الباب؛ أي نقول هذا ثواب له؛ لكن ما ينبغي أن يفتح هذا الباب، ما يفتح هذا الباب أمام العامة نريد من 

  @  العامة . ... ما توصي قال عيايلى غريه يف هذه املسألة؛ إذا قال أبدا؛ اآلن بعض الناس يعتمد عل

ا سبق من مم أننا انتهينا من كل شيء)) أظن يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه  ((

  املناقشة والفوائد ؟ نعم .

اخللق؛ وأقصر آية يف كتاب اهللا  بنيهذه اآلية الكرمية أطول آية يف كتاب اهللا، وهي كما تشاهدون يف املعامالت 

)) ألا ستة أحرف نعم؟ مخسة؛ نعم؛ ال احلروف اهلجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، ن؛ لكن  ثم نظر ؟ ((

))؛ وأمجع آية للحروف  ثم نظر )) إذا أطول آية آية الدين وأقصر آية (( ثم نظراحلروف غري اهلجائية (( نريد 

  اهلجائية؛اهلجائية كلها آيتان يف القرآن فقط، آيتان يف القرآن مجعتا مجيع احلروف 

  ...))محمد رسول اهللا((  :الطالب

)) هذه مجعت مجيع احلروف اهلجائية نعم  محمد رسول اهللا والذين معه . . . نعم هذه واحدة؛ ((:الشيخ 

)) هذه فيها مجيع احلروف اهلجائية؛  من بعد الغم أمنة نعاسا )) يف آل عمران (( ثم أنزل عليكمالثانية ؟ (( 

  لكن اآلية اليت معنا مع طوهلا ال تشتمل على مجيع احلروف اهلجائية .



)) سبق لنا أن تفسري احلكم بالنداء يدل على العناية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  يقول اهللا عزوجل: ((

وسبق لنا أيضا أنه إذا وجه اخلطاب للمؤمنني فإن فيها فوائد؛  ؛ به؛ ألن النداء للتنبيه وال ينبه إىل على شيء هام

   أوال: اإلغراء واحلث .

َنُكْم َكاِتبٌ  قال اهللا تعاىل: ((  يَا َأيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى فَاْكتُُبوُه َوْلَيْكُتْب بـَيـْ
َال يـَْبَخْس ِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلَمُه اللُه فـَْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلِل الِذي َعَلْيِه اْلَحق َوْلَيتِق اللَه رَبُه وَ بِاْلَعْدِل َوَال يَْأَب َكا

ْلُيْمِلْل َولِيُه بِاْلَعْدِل ِمْنُه َشْيًئا فَِإْن َكاَن الِذي َعَلْيِه اْلَحق َسِفيًها َأْو َضِعيًفا َأْو َال َيْسَتِطيُع َأْن يُِمل ُهَو فَـ 
الشَهَداِء َأْن َتِضل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن رَِجاِلُكْم فَِإْن َلْم َيُكونَا رَُجَلْيِن فـََرُجٌل َواْمَرَأتَاِن ِممْن تـَْرَضْوَن ِمَن 

َر ِإْحَداُهَما اْألُْخَرى َوَال يَْأَب الشَهَدا ُء ِإَذا َما ُدُعوا َوَال َتْسَأُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغيًرا َأْو َكِبيًرا ِإَلى ِإْحَداُهَما فـَُتذَك
  )) َأَجِلهِ 

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: ((بس 
  )) فاكتبوه

  والفوائد ؟ طيب .أظن أننا انتهينا من كل شيء فيما سبق من املناقشة 

يف كتاب اهللا آية هذه اآلية الكرمية أطول آية يف كتاب اهللا، وهي كما تشاهدون يف املعامالت بني اخللق؛ وأقصر 

))ل أا ستة أحرف؛ أي نعم؛ ال احلروف اهلجائية هذه أظن فيها أقصر من طه، ن ؛ ص؛ لكن  ثم نظر ؟ ((

))؛ وأمجع آية  ثم نظر ذا أطول آية آية الدين، وأقصر آية (())؛ إ ثم  نظر نريد احلروف غري اهلجائية ((

  ؛للحروف اهلجائية كلها آيتان يف القرآن فقط، آيتان يف القرآن مجعتا مجيع احلروف اهلجائية

  ))محمد رسول اهللا . . ((  :الطالب

اهلجائية؛ نعم )) إىل آخر اآلية هذه مجعت مجيع حروف محمد رسول اهللا . .  عم هذه واحدة ((: نالشيخ 

  الثانية ؟

  )) ثم أنزل عليكم (( : الطالب 

)) هذه فيها مجيع احلروف اهلجائية؛  من بعد الغم أمنة نعاسا )) يف آل عمران (( ثم أنزل عليكمنعم (( :الشيخ

  لكن اآلية اليت معنا مع طوهلا ال تشتمل على مجيع حروف اهلجائية .

)) سبق لنا أن تصدير احلكم بالنداء يدل على يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين  يقول اهللا عزوجل: ((

العناية به؛ ألن النداء للتنبيه وال ينبه إال  على شيء هام؛ وتقدم لنا أيضا أنه إذا وجه اخلطاب للمؤمنني فإن فيه 

  امتثال األمر واجتناب النهيفوائد؛ أوال اإلغراء واحلث كأنه يناديهم بصفة إميام الذي حيملهم على 



  تزام ذا من مقتضيات اإلميانلثانيا: أن اال 

ذكر عن يثالثا: أن املخالفة فيه مما ينقص اإلميان؛ هذه ثالث فوائد فيما إذا وجه اخلطاب إىل من؟ إىل املؤمنني؛ و  

-  يعين استمع هلا - ها سمعك إذا قال اهللا تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرع ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال: (

  ) . فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه

)) واإلميان يف اللغة أخص من التصديق؛ ألنه إميان تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم  يقول اهللا تعاىل: ((

اإلقرار املستلزم للقبول )) إذا اإلميان شرعا هو  يا أيها الذين آمنوا آمنت له، واملخرب به تقول: آمنت به نعم؛ ((

سنة أو ما أشبه  هذا كم أيضا؛ أقبل أن هذا فرض أو أنواإلذعان؛ للقبول قبول أيش؟ قبول اخلرب وقبول احل

رسالة بذلك؛ واإلذعان يعين االستسالم واالنقياد؛ فمن صدق بدون قبول فليس مبؤمن؛ فأبو طالب مثال مصدق 

  منا ألنه مل يقبل ومل يذعن .مؤ يكن النيب صلى اهللا عليه وسلم لكن مل 

)) هذه تدل على فعل واقع تداينتم  )) (( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ((

ق على الدين من اثنني مثل تشارك وتقاتل وختاصم وما أشبه ذلك؛ أي إذا داين بعضكم بعضا؛ واملداينة تطل

        )؛ فلهذا أكد بقوله:  كما تدين تدان ) و( يكم معروفا فكافئوهمن صنع إل ت (آاملعروف وعلى املكاف

يتنزل عليه  عليهيعين إذا أعطيتك وأعطيتين هذا مداينة ألين عملت وكوفئت و ت؛ آ)) حىت خيرج املكاف بدين ((

)) رفع هذا االحتمال وصار املراد ما يثبت بالذمة؛ يعين إذا  بدين قوهلم: كما تدين تدان؛ لكن ملا قال: ((

الذمة وضده العني؛ فإذا بعتك هذه احلقيبة ذا املسجل هذا  يفتعاملتم معاملة فيها دين والدين كل ما يثبت 

ملبيع دين ؟ هذا عني ليس بدين؛ وإذا بعتك هذه احلقيبة بعشرة رياالت مل أعينها فهذا عني ودين؛ اغري دين وإال 

)) إذا الدين كلما ثبت يف الذمة فهو دين؛ مثن املبيع الذي إذا تداينتم بدين  عني والثمن دين؛ طيب يقول: ((

مل يعني دين؛ األجرة دين؛  القرض دين؛ الصداق دين؛ املهم كل ما ثبت يف الذمة فإنه دين؛ خالفا ملفهوم الدين 

س كذلك بل التورق فرد من أفراد الديون؛ فالدين إذا كل ما ثبت عند العامة، عند العامة أن الدين هو التورق ولي

  أو غري ذلك. ،قرض، قرض يعين سلف صداق أو يف الذمة من مثن مبيع أو أجرة أو

)) يعين معني  مسمى الغاية احملدودة، األجل الغاية اليت ينتهي إليها الشيء؛ (()) أي  إلى أجل مسمى وقوله: ((

  . @ ؛ هذاهذا الشيء بعشرة رياالت إىل شهر رجبحمدود مثل: بعت عليك 

  


